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Spoštovani, 
  
vljudno vabljeni na Dan odprtih vrat, naš Robotkov dan, ki bo v 
četrtek, 28. 11. 2013, od 16:45 do 19h na ŠC Kranj. 
  
  
Ustvarjali boste v tehničnih delavnicah: mehatronika, elektronika, 
robotika, energetika, računalništvo, naravoslovje. 
 
Predstavili Vam bomo: 

 Srednjo šolo za elektrotehniko in računalništvo ŠC Kranj s 
programi na področju mehatronike, elektrotehnike in 
računalništva,  

 Tehniško gimnazijo ŠC Kranj, 

 Srednjo ekonomsko, storitveno in gradbeno šolo ŠC Kranj, 

 Višjo strokovno šolo ŠC Kranj, 

 delodajalce in uspešne podjetnike. 
 
  
Če se boste odločili pripeljati skupino, Vas prosimo, da nam to 
sporočite čimprej (najkasneje do petka, 22. 11. 2013) na elektronski 
naslov meta.arnez@gmail.com, da Vam bomo glede na Vaš izbor 
pripravili urnik in vodenje. 
Rezervirane vstopnice Vam bomo poslali pred dnevom odprtih vrat. 
  
Hvala, ker nam pomagate povečati zanimanje za naravoslovje in 
tehniko! 
  
 
Veselimo se srečanja z Vami in Vas lepo pozdravljamo, 
 

Saša Kocijančič, prof. Jože Drenovec, univ.dipl.org.inf. 
ravnateljica SŠER direktor ŠC Kranj 
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Za delavnice v tabeli so potrebne rezervacije (meta.arnez@gmail.com), saj je 
število mest na posamezni delavnici omejeno.  
 

Mehatronika z 
računalnikom 

17:10, 
17:50, 
18:30 

Izdelovanje preprostega 3D modela izdelka v 
programu Solid Works. 

Robotika  
 

17:10, 
17:50, 
18:30 
 

Prikaz robotov v iskanju poti iz labirinta in 
predstavitev državnega dijaškega in 
študentskega tekmovanja iz robotike. 
Prikaz raziskovalnih nalog dijakov ŠC Kranj iz 
področja robotike in elektronike. 
Praktično programiranje in preizkušanje robota 
na enostavnih primerih. 

Energetika   17:10, 
17:50, 
18:30 

Učenci se bodo preizkusili v izdelavi vezja za 
razsvetljavo – Vklop svetilke z enega mesta. 

Računalništvo  
 

17:10, 
17:50, 
18:30 
 

Izdelava preproste računalniške igrice (lovljenje 
žoge z miško) v razvojnem okolju Visual 
Studio.net. Delavnica bo vodena preko 
projektorja, učenci po korakih sledijo 
mentorju do končnega izdelka in se nato v igri 
preizkusijo. 

Meritve z 
računalnikom 

17:10, 
17:50, 
18:30 
 

Učenci bodo s pomočjo računalniškega vmesnika 
Vernier LabPRO in uporabe različnih elektronskih  
senzorjev (ultrazvočni sledilnik, merilec sile,  
merilec tlaka, GPS senzor…) opazovali, merili in  
preverjali določene fizikalne zakonitosti (gibanje 
teles, trki teles, Newtonovi zakoni, sinusno 
nihanje….). 

Pnevmatika  17:10, 
17:50, 
18:30 

Učenci bodo simulirali delovanje pnevmatskega 
sistema na avtomatski pakirni liniji. 

Matematični 
triki za 
vsakogar 

17:10, 
17:50, 
18:30 
 

V delavnici spoznamo nekaj preprostih trikov, 
kjer brez pomoči kalkulatorja množimo in 
potenciramo večmestna števila. 

Linux, 
elektronika in 
programiranje 

17:10 do 
19h v avli 

Na delavnici udeleženci spoznajo operacijski 
sistem Linux in način skoraj brezplačnega 
programiranja ARM9 mikroprocesorjev preko 
USB priključka. 

 

Delavnica Spretni prsti (origami), Logične sestavljanke (Tangram, zvezda, 
vozel,…)  in ostale predstavitve (OpenLab, MEPI, robotska roka, DRTI,…) 
potekajo ves čas in ni potrebna rezervacija. 
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